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Governador participa de
abertura oficial do Fórum
Oil & Gas Week 2020
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Lei: fatura
deverá informar
sobre velocidade
de internet
Norma entra em vigor
em 60 dias e obriga
prestadora de serviço a
enviar gráficos com
registro médio diário da
velocidade no tráfego
de dados

Nasa anuncia descoberta
de água em estado
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Reflexao~

"Bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus."

Refletindo: O humilde de espírito sabe que ele
depende totalmente de Deus, e que não precisa
fazer nada para se exaltar diante do Senhor, ele
aceita sua limitação e entende que precisa de
Deus para perdoar suas falhas. O humilde
também não precisa ser reconhecido diante
das pessoas, por isso ele não tenta ser melhor
do que ninguém, por isso ele consegue se
relacionar melhor, quem gosta de ficar ao lado
de um arrogante, não é verdade ??? Bem-
aventurado significa ser mais do que feliz,
Jesus ensinou estas coisas para encontrarmos a
felicidade e o descanso para nossas almas.

Oração: Pai querido, quero ser humilde de
espírito para poder me relacionar bem com o
Senhor, para poder me relacionar melhor com
as pessoas ao meu redor. Quero entender que
eu não preciso fazer nada para me exaltar
diante do Senhor e para ser reconhecido pelas
pessoas. Quero rejeitar toda ansiedade e todo
stress, e aprender com Jesus que é manso e
humilde de coração. Eu oro em nome de Jesus.
Amém.
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Governador participa de abertura
oficial do Fórum Oil & Gas Week 2020

O governador do
Estado, Renato Casa-
grande, participou, na
segunda-feira (26), da
abertura do Fórum
“Oil & Gas Week 2020
Espírito Santo”, que
reúne representantes
do Governo do Estado,
do segmento, empresas
e investidores com o
objetivo de criar e co-
nectar negócios aproxi-
mando players. O even-
to é organizado pela
Federação das Indús-
trias do Espírito Santo
(Findes), por meio do
Fórum Capixaba de
Petróleo e Gás, em par-
ceria com o Serviço
Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae). A
abertura teve ainda a
participação do minis-
tro de Minas e Energi-
as, Bento Albuquerque.

Entre os painelistas,
estão confirmados gran-
des e importantes pla-
yers do setor, como as
operadoras Petrobras,
Shell e Equinor, além
de entidades como o
Instituto Brasileiro de
Petróleo e Gás (IBP) e
Organização Nacional
da Indústria do Petró-
leo (ONIP), que serão
mediadoras de painéis
específicos.

Em sua fala, o go-
vernador Renato Casa-
grande destacou a im-

portância do encontro
e a participação do
Espírito Santo neste
setor.

“Queria parabeni-
zar a Cris Samorini,
presidente da Findes,
por colocar o tema ener-
gia de forma mais am-
pla no Fórum, deba-
tendo nossa política
energética. Queremos
ver cada vez mais as
energias renováveis
sendo difundidas e uti-
lizadas. O gás natural é
importantíssimo para
nós e ouvir as empresas
que atuam no Estado é
fundamental. Temos
um ativo da Petrobras
instalado e a empresa
tem outras prioridades,
mas quando se atrai
outras empresas que
atuam em campos ma-
duros se gera mais opor-
tunidades aos capixa-
bas. Buscamos sempre
atrair novos empreen-
dedores para o Esta-

do”, apontou.
Casagrande desta-

cou a participação da
Companhia de Gás do
Espírito Santo (ES
GÁS), sociedade de
economia mista for-
malmente constituída
no ano passado e que
passou a ser a nova con-
cessionária para a dis-
tribuição de gás natural
canalizado no Espírito
Santo. “Nossa empre-
sa, a ES GÁS, já nas-
ceu com um contrato
dentro das regras do
mercado livre de gás e
aprovamos uma lei no
Estado que nos dá segu-
rança jurídica. O Espí-
rito Santo pode ser um
exemplo e grande ins-
trumento do uso e im-
portação do gás para
que seja uma forma de
desenvolvimento de
nosso Estado”, acres-
centou.

Outros temas abor-
dados nos paineis se-

rão: Infraestrutura e
Novo Mercado de Gás
(dia 28) e Mercado de
Trabalho e Habilida-
des do Futuro (dia 29).

Oil & Gas Week 2020
Espírito Santo

O evento visa a criar
e conectar negócios
entre empresas, aproxi-
mar players e possíveis
parceiros, divulgar as
competências do Esta-
do do Espírito Santo,
atrair investidores e
promover conheci-
mentos e oportunida-
des no setor. Empresas,
fornecedores, entida-
des e associações de
P&G, profissionais e
estudantes do setor,
startups e empresas de
base tecnológica, farão
parte do público parti-
cipante dos Seminários
e Rodadas de Negócios
promovidas na oca-
sião.

Foto: Hélio Filho/Secom
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Laboratório de leite do Idaf é credenciado
à Rede Brasileira de Qualidade do Leite

O Laboratório de
Análise da Qualidade
do Leite do Instituto de
Defesa Agropecuária e
Florestal do Espírito
Santo (Idaf) está ofici-
almente credenciado à
Rede Brasileira de Qua-
l i d a d e d o L e i t e
(RBQL). O anúncio foi
feito, na última sexta-
feira (23), durante reu-
nião on-line dos mem-
bros da Rede, vincula-
da ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Ma-
pa).

Segundo o diretor-
presidente do Idaf, Má-

rio Louzada, os investi-
mentos giram em torno
de R$ 872 mil. “Essa é
uma grande conquista
do órgão, colocando o
Espírito Santo em posi-
ção de destaque no ce-
nário nacional e benefi-
ciando toda a cadeia
produtiva do leite e os
consumidores. Somos
o 11º laboratório do
país e o único do Espí-
rito Santo a integrar a
RBQL, sendo o Idaf o
único órgão estadual
dentre os membros.
Acompanhei todo o
esforço e dedicação da
equipe técnica da Ge-
rência de Diagnóstico
Laboratorial para que

o credenciamento fos-
se possível. Estamos
muito felizes pela pos-
sibilidade de oferecer
um ambiente favorável
para produtores, coo-
perativas e agroindús-
trias capixabas”, desta-
cou Louzada.

O gerente de diag-
nóstico laboratorial do
Idaf, Thiago Farias da
Silva, explicou que esta
é a última etapa para o
reconhecimento da
estrutura, após a acre-
ditação junto ao Insti-
tuto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro)
de todos os laboratóri-
os do Instituto, em no-

vembro do ano passa-
do, e o credenciamento
junto ao Mapa, em se-
tembro deste ano.

“Com isso, conseguire-
mos contribuir para a
redução de custos dos
produtores e criadores

capixabas, que deixa-
rão de enviar as amos-
tras para outros esta-
dos”, afirmou.

Idaf

Baixa rentabilidade do mamão desanima produtores

A rentabilidade uni-
tária do mamão está
limitada neste ano.
Isto porque os preços
caíram fortemente em
alguns períodos, refle-
xo da maior disponibi-
lidade da fruta, ocasio-
nada pelos investimen-
tos em área nos últi-
mos anos, e da pande-
mia da Covid-19.

Destaca-se que a
pandemia afetou a co-
mercialização princi-
palmente nos primei-
ros meses (abril e ma-
io), devido à paralisa-
ção e/ou redução de
capacidade de restau-

rantes, hotéis, escolas e
outros serviços de ali-
mentação – com maior
impacto para o formo-
sa, que acaba sendo
mais procurado por
estas atividades, resul-
tando em sobras nas
roças.

Na parcial do ano
(janeiro a setembro), o
formosa foi vendido na
média de R$ 0,47/kg
no Norte do Espírito
Santo, valor 63% infe-
rior ao do mesmo pe-
ríodo do ano passado e
13% menor que o míni-
mo estimado para co-
brir os custos de produ-
ção. Já o havaí tipo 12 a
18 foi comercializado

por R$ 0,91/kg no Sul
da Bahia, preço 66%
menor e apenas 28%
maior nas mesmas
comparações.

Como resultado,
produtores consulta-
dos pelo Hor ti fr u-
ti/Cepea estão desani-
mados com a cultura –
já são observados, in-
clusive, menores inves-
timentos e até retirada
total em tratos cultura-
is e plantios, em especi-
al por parte de peque-
nos e "aventureiros".

Nos últimos me-
ses, a flexibilização da
quarentena no País e a
consequente retoma-
da de algumas ativida-

des beneficiaram as
vendas de mamão –
cenário que deve se-
guir melhorando, de

forma gradual. Po-
rém, ainda pesa sobre
o comércio desta fruta
a economia nacional

enfraquecida, que dei-
xou o mercado mais
sensível às elevações
de preços.

Foto: Sistema CNA - Wenderson Araujo

Safra ES
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Governo do Estado lança primeiro portal
específico para desaparecidos do País

O governador do
Estado, Renato Casa-
grande, lançou, na ma-
nhã de ontem (27), o
Portal de Pessoas Desa-
parecidas. Criado pela
Gerência do Disque-
Denúncia 181, da Se-
cretaria da Segurança
Pública e Defesa Soci-
al (Sesp), a ferramenta
torna o Espírito Santo
pioneiro no Brasil em
uma solução tecnoló-
gica, eficaz e transpa-
rente para tratar do te-
ma. Essa é mais uma
ação dentro do Progra-
ma Estado Presente
em Defesa da Vida,
que visa à redução da
violência no Espírito
Santo.

A nova ferramenta
está disponível no link
https://disquedenunci
a181.es.gov.br/desapa
recidose vai contar
com as informações
completas das vítimas,
como a imagem da pes-
soa, qualificação, local
do desaparecimento,
idade atual e número
do boletim de ocorrên-
cia relacionado ao fato,
que poderá ser feito de
maneira on-line.

Casagrande desta-
cou a eficácia do servi-
ço Disque-Denúncia
181 na resolução de
crimes e agora também
na localização de pes-
soas desparecidas. “É
um instrumento de con-
tato direto e seguro
com o cidadão, que
colabora preservando
sua identidade. Agora
o Disque Denúncia dá
mais um passo. Você
pode, do seu computa-
dor ou celular, divulgar
que uma pessoa está
desaparecida. As pes-
soas que lidam com
esse assunto no dia a
dia precisam de uma
fonte segura. As fotos
são protegidas e a fer-
ramenta permite que a
gente encontre mais
pessoas e diminua o
sofrimento das famíli-
as”, pontuou.

O novo portal vai
dar visibilidade aos
desaparecidos e, ao
mesmo tempo, criar
um canal que possibili-
ta o recebimento de
denúncias para auxili-
ar o trabalho das Polí-
cias. Por meio de uma
API (Application Pro-
gramming Interface),
que foi criada e inte-

grada com o sistema de
registro de ocorrências
policiais que versam
sobre desaparecimen-
to, será possível que os
dados do BO sejam
exibidos automatica-
mente no site, sem ne-
cessidade de nenhuma
ação humana.

O governador refor-
çou a importância do
uso da tecnologia na
prevenção de crimes,
além da maior integra-
ção entre as forças de
segurança. “Queremos
que o trabalho seja úni-
co. Essa integração é
necessária para que a
gente reforce nossa
ação. Estamos próxi-
mos de lançar o edital
do Cerco Inteligente,
inicialmente na Região
Metropolitana. Esta-
mos dentro de um tra-
balho de reestrutura-
ção desde que assumi-
mos o Governo, com a
contratação de efetivo
policial, investimentos
em infraestrutura e na
compra de equipamen-
tos, armamentos e via-
turas. A criminalidade
avança nos seus méto-
dos e temos que avan-
çar para estarmos sem-
pre um passo à frente”,

afirmou.
O secretário de Esta-

do da Segurança Públi-
ca e Defesa Social, Ale-
xandre Ramalho, des-
tacou que o portal con-
tribuirá para a elucida-
ção de casos de desapa-
recimentos. “Quando
nós lançamos um site
seguro, e possibilita-
mos que imediatamen-
te após o registro da
ocorrência que esses
dados sejam inseridos
numa ferramenta tec-
nológica que toda a
população capixaba
possa interagir como já
tem interagido nas
questões da criminali-
dade, nós dialogamos
diretamente com o so-
frimento dessas famíli-
as”, frisou.

Essa iniciativa pro-
porciona visibilidade
às vítimas de desapare-
cimento e permite que
a sociedade colabore
com as forças de segu-
rança, fornecendo in-
formações sobre as pes-
soas desaparecidas por
meio virtual, com a
possibilidade de inser-
ção de fotos e/ou víde-
os, aumentando a efi-
ciência na apuração.

“A grande inova-

ção, além de o Disque
Denúncia emprestar
toda a credibilidade
conquistada ao longo
desses 19 anos de fun-
cionamento, é permitir
que logo após o regis-
tro do desaparecimen-
to, seja presencialmen-
te numa Delegacia de
Polícia ou pela inter-
net, por meio da Dele-
gacia On-line, a foto, a
qualificação dessa pes-
soa, o local de desapa-
recimento, a idade e o
número de boletim rela-
cionado ao fato sejam
exibidos automatica-
mente no site do Dis-
que Denúncia, sem
necessidade de ação
humana”, explicou o
gerente do Disque-
Denúncia 181 delega-
do Paulo Expedicto
Amaral.

Desse modo, a soci-
edade capixaba ganha
um sistema de infor-
mação de grande rele-
vância social e que não
existe em nenhum ou-
tro lugar do Brasil, dis-
ponível a qualquer ho-
ra, com garantia de
qualidade e segurança.

Ainda durante a
solenidade de lança-
mento do portal, o go-

vernador também para-
benizou a ação da Sesp
e das forças policiais
na resolutividade dos
crimes, nas operações
e destacou a importân-
cia da Delegacia Espe-
cializada de Armas e
Munições (Desarme)
para retirada de armas
das mãos dos crimino-
sos.

"Gostaria de para-
benizar a Polícia Mili-
tar e a Polícia Civil, em
nome do secretário
Ramalho, que realizou
hoje [terça-feira] outra
operação que produziu
resultados. Queria des-
tacar o número de ar-
mas apreendidas pela
Polícia Militar. Monta-
mos a Desarme para
trabalhar nesse assun-
to de armas e munições
e retirar das mãos dos
criminosos. Temos que
estruturar cada vez ma-
is a Desarme para iden-
tificar de onde vêm es-
sas armas. Tenho plena
convicção da capaci-
dade da Polícia Civil
na identificação dos
criminosos e na Polícia
Militar, que vem fazen-
do operações ostensi-
vas fundamentais”,
disse Casagrande.

Lei: fatura deverá informar sobre velocidade de internet

Os clientes de internet
móvel e banda larga terão
melhor controle sobre o
serviço prestado pelas
o p e r a d o r a s . A L e i
11.201/2020 – publicada
no Diário Oficial do Esta-
do de segunda-feira (26),
obriga as empresas a apre-
sentarem ao consumidor,
na fatura mensal, gráfi-
cos que demonstrem o
registro médio diário da
velocidade entregue para
recebimento e envio de
dados por meio da rede
mundial de computado-
res. A norma, de autoria

do Deputado Lorenzo
Pazolini (Republicanos),
entra em vigor em 60 di-
as.

Segundo a nova lei,
para efeito aferimento da
média de velocidade não
deverá ser considerado o
período entre zero hora e
8 horas. Serão dois gráfi-
cos, um sobre recebimen-
to de dados e outro sobre
envio deles.

As empresas que des-
cumprirem a norma esta-
rão sujeitas às sanções
previstas no Código de
Defesa do Consumidor
( L e i F e d e r a l
8.078/1990). A lei esta-

belece aos infratores mul-
ta que varia entre R$ 14
mil e R$ 52,6 mil, tendo
como parâmetro para
cálculo o Valor de Refe-
rência do Tesouro Esta-
dual (VRTE).

Calendário de
eventos

Com a sanção de três
leis, novos eventos pas-
sam a compor o calendá-
rio estadual, consolidado
pela Lei 10.973/2019,
que reúne dias, semanas e
outras datas comemorati-
vas relacionadas a assun-
tos de interesse público.

A Lei 11.203/2020
institui a Semana Estadu-
al de Conscientização do
Uso Saudável das Tecno-
logias Digitais, Internet e
Mídias Sociais, a ser cele-
brada, anualmente, na
semana que corresponde
a 10 de outubro (Dia
Mundial da Saúde Men-
tal). A iniciativa é de Car-
los Von (Avante)

A Lei 11.204/2020
cria, no Espírito Santo, o
Agosto Lilás, mês dedi-
cado à conscientização e
às ações de prevenção e
erradicação da violência
contra a mulher. A nor-
ma é de autoria de Janete

de Sá (PMN). Por fim, a
Lei 11.200, do Capitão
Assumção (Patri), insti-
tui o Dia Estadual da Ora-

ção, a ser comemorado,
anualmente, na primeira
sexta-feira do mês de mar-
ço.

ALES

Norma entra em vigor em 60 dias e obriga prestadora de serviço a enviar
gráficos com registro médio diário da velocidade no tráfego de dados

Foto: divulgação
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Espírito Santo recebe R$ 191,5
milhões em acordo com a Petrobras

O Governo do Espí-
rito Santo já recebeu os
R$ 191,5 milhões pro-
venientes do acordo
firmado com a Petro-
bras que colocou fim a
antigos litígios e tam-
bém servirá para dimi-
nuir discussões futuras.
O anúncio foi feito na
segunda-feira (26) pelo
governador Renato
Casagrande, em trans-
missão ao vivo pelas
redes sociais. O acordo
foi assinado no último
dia 21 de agosto. Parte
dos recursos foram des-
tinados ao Fundo Esta-
dual de Infraestrutura e
outra parte distribuída
para os municípios ca-
pixabas.

Em transmissão ao
vivo pelas redes sociais,
o governador anunciou
que os 78 municípios
capixabas vão repartir

R$ 39 milhões desse
total. “Os recursos de-
vem ser aplicados nas
políticas prioritárias de
cada munícipio. O que
cabe ao Estado vamos
fazer, aplicando em
obras importantes de
infraestrutura para o
desenvolvimento do
Espírito Santo. Uma
vez que é um recurso
extra que não virá em
outros anos. Ressalto
que estamos no térmi-
no de mandato dos pre-
feitos e esse recurso
vem em momento im-
portante para que pos-
sam encerrar suas ges-
tões com organização
fiscal. O Estado é nota
máxima na gestão fis-
cal desde 2012 e isso
tem que se repetir nos
municípios indepen-
dente de quem está go-
vernando ou vai gover-
nar”, disse o governa-
dor.

A parcela da verba
destinada ao Governo
do Estado foi para o
Fundo de Infraestrutu-
ra, outra parte foi re-
passada aos municípi-
os do Espírito Santo.
“Os valores recebidos
são muito importantes
nesse momento de cri-
se e, a partir de agora, a
apuração dos tributos
vai acontecer de forma
mais simples e ágil”,
avaliou o secretário de
Estado da Fazenda,
Rogelio Pegoretti.

O trabalho para co-
locar fim às disputas
judiciais está sendo
desenvolvido por audi-
tores fiscais da Secreta-
ria da Fazenda (Sefaz)
desde 2018. “Esse con-
vênio melhora o ambi-
ente de negócio em ra-
zão da maior seguran-
ça jurídica, reduz esfor-
ço fiscal. Além disso, é
uma receita que chega

para o Estado graças à
atuação dos auditores
fiscais”, observou o
subsecretário de Esta-
do da Receita, Luiz
Claudio Nogueira.

O valor repassado
aos municípios equiva-
le aos 25% sobre o va-
lor principal atualizado
acrescentados de juros
de mora – não incidin-
do sobre a parcela rela-
tiva às multas puniti-
vas. A divisão da parte
referente às adminis-
trações municipais vai
seguir o Índice de Par-
ticipação dos Municí-
pios (IPM) - índice so-
bre o qual é feita a divi-
são do ICMS repassa-
do pelo Governo do
Estado. Dessa forma, a
maior fatia do recurso
ficará para os municí-
pios de Vitória, Serra,
Linhares, Vila Velha e
Cariacica.

Convênio não
beneficiava o Espírito

Santo

Inicialmente, o con-
vênio ICMS 146/19
não beneficiaria o Espí-
rito Santo, já que ele foi
pensado para refinarias
de petróleo. Como não
existem tais empreendi-
mentos no Estado, as
disputas judiciais entre
a Petrobras e o Estado
continuariam.

“Não temos refinari-
as, mas temos duas uni-
dades de processamen-
to de gás natural. Então
fizemos estudos e levan-
tamentos fiscais acerca
dessas atividades aqui
no Estado, o que funda-
mentou nossa sugestão
de aplicação do modelo
de convênio para a rea-
lidade capixaba”, expli-
cou a auditora fiscal
Renata Jardim, compo-
nente da equipe que par-

ticipou das tratativas.
O convênio entre o

Governo Estadual e a
Petrobras resolve pro-
blemas passados e futu-
ros. Ele pacifica litígios
antigos, autorizando
transação tributária
com passivo fiscal exis-
tente e relacionado a
créditos tributários lan-
çados em decorrência
de glosas nas atividades
de produção de petróleo
e gás natural e de pro-
cessamento de gás natu-
ral.

Ao mesmo tempo, o
acordo autoriza a subs-
tituição da sistemática
de creditamento atual
por sistemática, que le-
va em consideração um
crédito estimado com
base em estudo fiscal
prévio (feito com base
em série histórica), ten-
do capacidade para re-
duzir incertezas jurídi-
cas e debates futuros.

Sedu elabora material de apoio a professores para ensino híbrido

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu), por meio
da equipe Sedu Digital,
elaborou um material
de apoio para as esco-
las trabalharem com o
Ensino Híbrido. A me-
todologia foi adotada
para a volta às aulas
presenciais, atendendo

à diretriz definida pelo
programa EscoLAR.
O material pode ser
acessado no endereço:
https://sites.google.co
m/edu.es.gov.br/ensin
ohibrido/.

“O material conta
com estratégias que
ajudam o professor a
organizar melhor seu
tempo de planejamen-

to e de atendimento ao
aluno, na perspectiva
de que os momentos
presenciais e remotos
se complementem”,
disse a assessora de Tec-
nologia da Sedu, Car-
mem Lúcia Prata.

O conteúdo foi vali-
dado pelos professores
e técnicos das Superin-
tendências Regionais

de Educação (SRE)
que participam da co-
munidade de inovação.
“Esperamos que as su-
perintendências e esco-
las façam bom uso, de
forma a apoiar os pro-
fessores nesse momen-
to de retorno às aulas”,
ressaltou Carmem Lú-
cia Prata.

Ensino híbrido

Ensino híbrido é uma
abordagem que combina
o aprendizado on-line
com o off-line, interca-
lando conteúdos que se
complementam. Desse
modo, parte das ativida-
des ocorre em sala de
aula, onde os alunos inte-
ragem, trocam experiên-

cias e estudam juntos, e
em outro momento, o
aluno estuda sozinho,
em ambientes/salas vir-
tuais (como as Salas de
Aula Google) para a rea-
lização das Atividades
Pedagógicas Não Pre-
senciais (APNP), aces-
sando conteúdos digitais,
interagindo com os cole-
gas e professores.

Sedu

Foto: Hélio Filho/Secom

Governo/ Sefaz
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Mais de 60% das crianças ainda
não foram vacinadas contra a pólio

Desde o início da
Campanha Nacional
de Vacinação, no dia 5
de outubro até a segun-
da-feira (26), apenas
35% das crianças (4
milhões) foram vaci-
nadas contra a polio-
mielite. A campanha

irá até o próximo dia
30 e 7,3 milhões de cri-
anças ainda precisam
ser levadas pelos pais
ou responsáveis até os
postos de saúde para
vacinar. O público-
alvo estimado é de 11,2
milhões das crianças
de 1 a menores de 5
anos.

O estado que mais
vacinou as crianças até
agora foi o Amapá
(62,59%), seguido do
estado da Paraíba
(50,11%). Rondônia
foi o estado que menos
vacinou, tendo atendi-
do apenas 11,76% do
público-alvo. A reco-
mendação aos estados

que não atingirem a
meta é continuar com
a vacinação de rotina,
oferecida durante todo
o ano nos mais de 40
mil postos de saúde
distribuídos pelo país.

A campanha nacio-
nal ocorre junto com a
campanha de multiva-
cinação, que visa atua-

lizar a situação vacinal
de crianças e adoles-
centes menores de 15
anos. Nesta última são
ofertadas todas as vaci-
nas do calendário naci-
onal de vacinação.

A poliomielite, tam-
bém chamada de pólio
ou paralisia infantil, é
uma doença contagio-

sa aguda causada pelo
poliovírus, que pode
infectar crianças e adul-
tos e, em casos graves,
pode levar a paralisias
musculares, em geral
nos membros inferio-
res, ou até mesmo à
morte. A vacinação é a
única forma de preven-
ção.

Foto: divulgação

Agência Brasil

Nasa anuncia descoberta de água em estado líquido na Lua

O O b s e r va t ó r i o
Estratosférico de Astro-
nomia Infravermelha
(Sofia, na sigla em inglês)
da Nasa, a agência aero-
espacial norte america-
na, anunciou na segun-
da-feira (26) a descoberta
de água na superfície
iluminada da Lua.

Moléculas de H²O
foram achadas na cratera

Clavius, localizada no
hemisfério sul lunar,
uma das maiores crateras
visíveis do satélite natu-
ral a partir da Terra.
Observações anteriores
já haviam mostrado a
presença de hidrogênio
no local, mas essa é a
primeira vez que água é
detectada na Lua.

A quantidade de
água observada é o equi-
valente a 354,9 mililitros,

um pouco mais da meta-
de de uma garrafinha de
água mineral. O líquido
está contido em um me-
tro cúbico de solo espa-
lhado pela superfície lu-
nar.

“Tínhamos indica-
ção de possibilidade da
presença de H²O no lado
iluminado pelo Sol da
Lua”, afirmou Paul
Hertz, diretor da divisão
de Astrofísica da Nasa,

durante o evento de di-
vulgação da descoberta.
“Agora sabemos onde
está. Essa descoberta
desafia nossa compreen-
são da superfície lunar e
levanta questões intri-
gantes sobre recursos na
exploração do espaço
profundo”, concluiu.

Recurso escasso

Apesar da importân-

cia da descoberta, a quan-
tidade de água achada
em solo lunar serve para
confirmar novamente
uma afirmação antiga da
ciência: a água é um re-
curso extremamente es-
casso e raro na natureza.
Segundo dados da Nasa,
em comparação, o De-
serto do Saara tem 100
vezes a quantidade de
água detectada em solo
lunar.

“A água é um recurso
precioso, tanto para pro-
pósitos científicos quan-
to para os nossos explo-
radores”, disse Jacob
Bleacher, chefe de Explo-
ração Científica da Nasa.
“Se pudermos usar o re-
curso na Lua, podemos
levar menor quantidade
[de água] e mais equipa-
mento para ajudar em
novas descobertas cientí-
ficas”, salientou.

Agência Brasil
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Corinthians vence Grêmio e fica perto
da semi do Brasileirão Feminino

Grêmio e Corinthi-
ans se enfrentaram na
Arena do Grêmio, pelo
jogo de ida das quartas
de final do Brasileirão
Feminino 2020. Foi o
duelo entre as primei-

ras e oitavas colocadas
da primeira fase. A
equipe gremista ainda
entrou em ação muito
esfalcada, pois perdeu
cinco jogadoras por
conta de infecções pela
Covid-19. No fim, o
Corinthians levou a

melhor, ganhando por
3 a 0.

O jogo de volta vai
ocorrer no dia 2 de no-
vembro, às 19h (de Bra-
sília), na Neo Química
Arena, casa do Corint-
hians, sem público, por
conta da Covid-19.

Conheça Iván Angulo, promessa da
Colômbia e novo reforço do Botafogo

Em busca de refor-
ços para o ataque, o
Botafogo encaminhou
a contratação de iván
Angulo, jogador de 21
anos, que pertence ao
Palmeiras e estava em-
prestado ao Cruzeiro
desde a metade do ano.
Com um jogo de velo-
cidade e drible, a jovem
promessa colombiana
pode ser uma peça mui-
to útil para Bruno Laza-
roni. Angulo tem co-
mo principal caracte-
rística em seu jogo a
velocidade, o drible no
um contra um e a pro-
fundidade. O atacante
pode ser uma arma im-

portante contra adver-
sários muito fechados
defensivamente, aju-
dando a quebrar as li-
nhas de marcação com
drible ou passe.

Uma das principais
esperanças do futuro
da seleção da Colôm-
bia, Angulo é presença
frequente nas convoca-
ções dos times de base.
O ponta esteve na Co-
pa do Mundo Sub-20
de 2019, com 1 gol e 2
assistências, e no Pré-
Olímpico de 2020.

Revelado pelo Envi-
gado-COL, Angulo se
destacou na equipe e
chamou a atenção do
Palmeiras, que o con-
tratou em janeiro de

2019. No clube paulis-
ta, o atleta atuou pelos
times de base e deixou
boas impressões. Foi
um dos principais no-
mes da conquista da
Copa do Brasil Sub-20
de 2019 e do vice-
campeonato no Brasi-
leiro Sub-20, marcan-
do 7 gols em 21 jogos
na temporada.

Sem espaço no elen-
co profissional do Pal-
meiras, o atacante foi
emprestado ao Cruzei-
ro em janeiro, mas o
clube paulista pediu a
devolução do emprés-
timo com a pandemia
do COVID-19. Com o
retorno das competi-
ções, o colombiano

voltou a ser cedido à
Raposa, mas a equipe
mineira tomou uma
punição da Fifa de não
poder registrar jogado-
res por uma dúvida
com o Zorya-UCR pe-
la contratação de Wil-
lian.

Diante de toda a
confusão, o Cruzeiro
liberou o jogador para
negociar com outras
equipes, e o Botafogo
foi o principal interes-
sado. O Alvinegro tem
um acordo encami-
nhado com o atacante,
que chegaria cedido
até o fim do Campeo-
nato Carioca de 2021.

O Glorioso vai divi-
dir salários com o Pal-

meiras até o fim do pe-
ríodo de empréstimo,
que será gratuito. Túlio
Lustosa, gerente de
futebol do Glorioso,

está acertando os últi-
mos detalhes com a
diretoria do Verdão
para fechar a contrata-
ção.

Site Lance

IvánAngulo é presença frequente nas
convocações de base da Colômbia

Site Lance

Corinthians levou a melhor atuando naArena do Grêmio

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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